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Geachte sponsor,
Hoewel we aan het einde van het 3e kwartaal van het
afgelopen jaar enige financiële zorgen hadden zijn we
in het 4e kwartaal verblijd met een aantal grote giften
waardoor we toch weer meer ontvangen hebben dan
we hadden begroot voor het jaar 2015. We mogen
dan ook dankbaar terugkijken op het jaar 2015,
waarin we als Stichting Familie-Sponsorplan
Roemenië (FSR) rijk gezegend zijn.
Als u wilt reageren naar aanleiding van deze
nieuwsbrief dan kan dat via ons e-mailadres:
info@fsrom.nl of telefonisch bij een van de
bestuursleden (zie footer).
Wat hebben we deze winter kunnen doen?
Elke winter wordt het leven voor de doelgroep die het
Familie Sponsorplan Roemenië ondersteunt weer
extra zwaar omdat er geen vers voedsel van het land
komt en omdat er weer veel stookhout/gas gekocht
moet worden om enigszins warm te blijven. Daarom
willen wij in de winter altijd iets extra's doen voor de
sponsorgezinnen/studenten. Deze winterhulp bestaat
uit: leveren van stookhout, vervangen van verroeste
kachels, uitdelen van multivitaminen, aanschaffen
schoenen voor schoolgaande kinderen en het
distribueren van winterkleding. De totale kosten op
onze begroting voor deze onderdelen zijn 10700 euro
+ ongeveer 500 euro transportkosten. In de laatste
nieuwsbrief gaven we aan dat we als FSR wel wat
extra giften konden gebruiken voor schoenen,
kachels en stookhout. Naast door FSR benaderde
fondsen heeft ook u als regelmatige ontvangers van
de nieuwsbrief positief gereageerd, waarvoor onze
welgemeende dank! Wat hebben we uiteindelijk met
uw giften kunnen doen?
 We hebben maar liefst 200 paar winterschoenen
kunnen kopen waardoor kinderen weer met droge
voeten naar school kunnen.
 Daarnaast hebben we voor veel gezinnen in regio
Oradea en Dumbraveni per
gezin een
vrachtwagen met stookhout kunnen aanschaffen.
 Daar waar de kachels verroest waren en de
mensen binnen in huis in de rook zaten hebben
we de oude kachel vervangen voor een nieuwe.
 Verder hebben we in de meeste gezinnen
winterkleding kunnen brengen vanuit ons depot in
Felix.
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Deze hulpl helpt de arme gezinnen door de winter
heen, ook al is die minder streng dit jaar. Hierbij moet
u wel realiseren dat de huizen/hutjes niet zoals in
Nederland geïsoleerd zijn en de wind er in veel
gevallen dwars door heen waait. Als het buiten vriest
dan vriest het in veel gevallen ook binnen.

Onze medewerker Dorina deelt in Dumbraveni de
schoenen uit. De kinderen (en ouders!) zijn dolblij.
Veel ziekte …
Ook tijdens de laatste ondersteuningsreis hebben we
kunnen constateren dat naast armoede en verslaving
aan alcohol er ook veel ziekte onder de mensen is.
Haast in elk wekelijks verslag vanuit Roemenië is er
wel een gezin waar een zieke is. Dat is ook de reden
dat we in het verleden als bestuur besloten hebben
om per maand een bedrag voor medische zorg ter
beschikking te stellen van met name ons team in
Oradea.
Een vrouw in ons programma voelde zich al een tijdje
niet goed en liet zich onderzoeken..Er zijn sterke
vermoedens dat zij is geinfecteerd met het hepatitis
C virus. Nu wordt er verder onderzoek gedaan en de
familie hoopt dat de eerste diagnose niet wordt
bevestigd. Als dat echter wel zo blijkt te zijn dan volgt
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er een langdurig en kostbaar behandel-traject. Als er
geen geld blijkt te zijn en de FSR ook niet in staat is
om te helpen dan ziet het er menselijk gesproken
hopeloos uit. Verschillende ouderen die door ons
ondersteund worden lijden aan diverse hartkwalen die
zowel voor wat betreft de medicijnen als voor verdere
behandeling veel geld kosten hetgeen door de
meeste ouderen niet opgebracht kan worden. Wij zijn
erg blij met de hulp van een huisartsen echtpaar in
Oradea die ons regelmatig helpt.

duidelijk dat Jana psychische hulp nodig heeft.
Gelukkig wist Ani een psycholoog te vinden die
ervaring heeft met het behandelen van jongeren die
uit probleemgezinnen komen. Gelukkig kon er
geregeld worden dat Jana snel bij deze psycholoog
terecht kan. Het gaat nu beter met haar ook al is er
nog een lange weg te gaan. Dit verhaal laat zien hoe
intensief het werk van onze FSR medewerkers Ani,
Grig en Lili soms is. Dit verhaal is nl. zeker geen
uitzondering!

Hebben we een nieuwe FSR auto nodig?
Inmiddels gaat onze FSR auto al weer 8 jaar mee. Er
gaat bijna geen dag voorbij of de auto wordt gebruikt
om mensen, voedsel en kleding over soms slechte
wegen naar de gezinnen te brengen. Het is daarom
niet vreemd dat de onderhoudskosten omhoog gaan.
Het dilemma is dan altijd wanneer het moment is
aangebroken om de auto te vervangen. Momenteel
houden we ons met deze vraag bezig. In een tijd
waar de losse giften iets minder snel binnenkomen is
het extra belangrijk om een evenwichtige keuze te
maken.
Inmiddels helpen we veel gezinnen met medicijnen
die ze zelf niet meer kunnen betalen.

Voorbereidingen voor de reis …
Medio deze maand gaan DV twee bestuursleden,
Gert-Jan en Evert, op ondersteuningsreis naar
Roemenië om gezinnen en studenten te bezoeken en
onze medewerkers ter plaatse te bemoedigen. Zoals
de plannen nu zijn verblijven onze secretaris en onze
penningmeester van 17 t/m 24 maart in Roemenië.

Psychische problemen ..
*

Dit verhaal gaat over Jana Sibont . Zij komt uit een
gebroken gezin waar de moeder reeds lang uit beeld
is. Ze is opgevoed door haar vader die alcoholist is.
Dat gaat met veel problemen gepaard omdat er altijd
spanningen in huis zijn en de man ook niet bewust is
van de noodzakelijke hygiene in huis. Toch kan Jana
goed leren en omdat haar vader dit niet kan betalen
heeft FSR haar opgenomen in het studie sponsorprogramma.
Jana kreeg het zwaar op het internaat. De
toezichthoudster van het internaat maakte het haar
moeilijk omdat ze zichzelf niet verzorgde en ze
daardoor op afstand te ruiken was. Toen onze
medewerker Ani Foit deze vrouw uitlegde uit wat voor
thuissituatie Jana komt, voelde ze zich heel schuldig
en ging ze proberen Jana te helpen. Helaas werd ze
ook in haar klas gepest en ze wist daar als tiener niet
goed mee om te gaan. Ze ging zich daardoor nog
vreemder gedragen waardoor ze meer en meer in
een isolement kwam. Uiteindelijk werd het Ani
*
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De FSR auto met dozen voedsel op slipperige wegen.

Tot slot
We mogen weer in dankbaarheid terugkijken op het
vele werk dat FSR in de afgelopen maanden heeft
kunnen verzetten. Dankbaar zijn we ook voor de
betrouwbare Roemeense medewerkers die God op
onze weg gebracht heeft, de trouw van onze vaste
sponsors en de bewogenheid van de giftgevers. We
ervaren dit alles als een zegen van onze Hemelse
Vader. Daarom in de eerste plaats dank aan Hem!
Wilt u het werk van FSR blijven gedenken in uw
gebeden?
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